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Sammanfattning

Brukare inom daglig verksamhet LSS i Malmö stad erhåller i nuläget habiliteringsersättning till
ett belopp om tolv kronor per timme. Förslag föreligger att från och med 1 maj 2021 höja habiliteringsersättningen från tolv kronor i timmen till sexton kronor i timmen.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden höjer habiliteringsersättningen från 12 kronor per timme till 16 kronor per timme från och med den 1 maj 2021.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2021-03-11
Funktionsstödsnämnden 2021-03-22
Ärendet

I förarbetena till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS rekommenderas att kommunen lämnar viss ersättning till deltagare i daglig verksamhet (habiliteringsersättning).
Habiliteringsersättningen syftar till att uppmuntra till deltagande i den dagliga verksamheten och
är inte någon form av lön. Ersättningen är skattefri och räknas inte som inkomst.
Regeringen införde 2018 ett bidrag om 350 miljoner kronor per år i syfte att stödja kommunerna
i deras arbete med att stimulera deltagande i daglig verksamhet. Bidraget får användas av kommunerna för att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS.
Socialstyrelsen har haft i uppdrag att betala ut statsbidraget till kommunerna. Malmö stad har
under perioden 2018 - 2020 erhållit statsbidrag om ca 7 500 tkr per år.
Personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS i Malmö har tidigare fått habiliteringsersättning med fyra kronor per närvarotimme.
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höja habiliteringsersättningen från tidigare fyra kronor i timmen till åtta kronor i timmen. Höjningen genomfördes från och med utbetalningen i maj 2018. Enligt beslut i funktionsstödsnämnden den 22 mars 2019 (FSN 190322-§45) höjdes habiliteringsersättningen återigen, från åtta till tolv kronor i timmen från och med 1 maj 2019.
För budgetåren 2018, 2019 och 2020 finansierades kostnadsökningen till följd av en höjning av
habiliteringsersättningen från fyra kronor i timmen med statsbidrag.
Återrapportering av statsbidraget sker under våren gällande föregående års användning av medlen. Statsbidrag som inte använts återbetalas till Socialstyrelsen. Från och med 2019 har regeringen förtydligat att statsbidraget även får användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som
tidigare höjts med hjälp av bidraget. Enligt tillfälligt ändrade villkor till följd av viruspandemin
2020 har bidraget fått användas till att betala ut dagpenning även om ingen verksamhet kan erbjudas eller om de som annars skulle delta i daglig verksamhet enligt LSS inte kan närvara på
grund av smittorisk.
Under perioden 2018 - 2020 har statsbidraget, utöver höjningen av habiliteringsersättningen från
fyra till åtta respektive tolv kronor även finansierat ett engångsbelopp som betalats ut till deltagarna i daglig verksamhet vintern 2019 och vintern 2020 till en kostnad om 3 200 tkr respektive
1 700 tkr. Under 2020 har även utbetalning av habiliteringsersättning utan krav på närvaro finansierats med statsbidrag för perioden mars-december.
Socialstyrelsen informerar på sin hemsida att statsbidrag för habiliteringsersättningen kommer
för 2021 att lysas ut under mars månad samt att bidraget uppgår som under tidigare år till 350
miljoner kronor. Tidigare utvidgade villkor för användning av statsbidraget till att bibehålla en
nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget samt till utbetalning av dagpenning även om deltagarna inte kan närvara på grund av smittorisk kvarstår 2021. I dagsläget är
det inte känt om statsbidraget kommer att betalas ut även kommande år, ett eventuellt upphörande av statsbidraget innebär att ekonomiska effekter av höjningen av habiliteringsersättningen
måste finansieras inom budgetram.
Funktionsstödsnämnden föreslås besluta om en ny höjning av habiliteringsersättningen, från tolv
till sexton kronor i timmen. En höjning av ersättningen är viktig för att deltagarna ska känna att
deras arbete är värdefullt och meningsfullt.
Kostnaden för en höjning av habiliteringsersättningen till sexton kronor per timme från och med
1 maj 2021 beräknas till ca 7 500 tkr och finansieras därmed inom ramen för statsbidraget. I beräknat belopp ingår helårseffekten av tidigare höjning av habiliteringsersättningen från fyra till åtta, respektive till tolv kronor i timmen, årets föreslagna höjning från tolv till sexton kronor i
timmen från och med 1 maj samt utbetalning av habiliteringsersättningen utan krav på närvaro
under det första halvåret 2021. Om beslut fattas om förlängd period för utbetalning av habiliteringsersättning utan krav på närvaro kan kostnaderna överskrida statsbidraget.
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